
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo nº: 02.00026/2018 

Modalidade: ERRATA -  Pregão Eletrônico nº 085/2018

Registro de Preços: nº 041/2018

Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL

PERMANENTE DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, DATA SHOW E SUPORTE TRIPÉ PARA

DATA SHOW/PROJETOR MULTIMÍDIA), visando atender  as necessidades da

Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

O  Senhor  Israel  Freire,  através  de e-mail  enviado  ao
pregoes.sml@gmail.com,  solicitando  esclarecimento  referente  ao
Edital do Pregão Eletrônico de nº 085/2018 SRP Nº 041/2018, datado
de 10/10/2018.

A  Pregoeira,  designada  em  face  dos  termos  das  solicitações  em
referência, apresenta os seguintes entendimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta

tempestivamente pelo senhor ora citada, em conformidade com edital,

senão vejamos:

2.3.  Os pedidos de  esclarecimentos  referentes ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro até o dia, 3 (três) dias úteis anteriores
a  data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com;

2.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas
diretamente  aos  licitantes  interessados  e
disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,
no campo MENSAGENS, no link correspondente a este
edital.

II – DO QUESTIONAMENTO
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 Em  síntese,  o  Senhor  Israel  Freire,  da  Empresa  PORT.
INFORMÁTICA, questiona:

“Prezada pregoeira e comissão de licitação,
Referente  ao  PRE  85/2018  Aquisição  de  materiais  permanentes  e
equipamentos, gentileza manifestarem quanto a solicitação abaixo.
No termo de referencia do Item 2 – especificação do material – é
solicitado  que  o  equipamento  Projetor,  tenha  a  seguinte
especificação - “S-VIDEO”.
Sugerimos que seja feita a exclusão da solicitação de conexão S-
Vídeo, pois se trata de uma conexão obsoleta e não há relevância nos
equipamentos atuais, que utilizam principalmente as conexões HDMI,
VGA  e  vídeo  composto,  não  criando  assim  nenhum  contratempo  ao
desempenho no uso do referido vídeo projetor, ou informar se serão
aceitos equipamentos que não possuam essa interface.
Aguardo breve retorno, obrigado.”

III - DO ESCLARECIMENTO

A princípio devemos esclarecer que a licitação é

um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos

sucessivos  coordenados,  voltada  de  um  lado,  a  atender  o

interesse público, e de outro, a garantir a observância dos

princípios da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, bem

como  todos  os  princípios  que  regem  os  procedimentos

licitatórios,  de  modo  que  todos  licitantes  possam  disputar

entre si, a participação em aquisições e contratações que as

pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os

particulares.

Diante  dos  fatos  arguidos,  considerando  que  a

resposta não depende da pregoeira, desta feita os autos foram

encaminhados  para  o Departamento  de  Editais  e  Normas

Licitatórias, considerando que compete a esse Departamento a
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elaboração de Editais e Normas Licitatórias no âmbito desta

Superintendência e ainda, em face das competências atribuídas

no art. 15 da Lei Complementar n. 654/2017, in verbis:

“Em atendimento ao pedido de esclarecimento à fl 712, bem
como ao despacho elaborado à fl 713. Informamos que foi
retirada a especificação “S-VÍDEO” do item 2 (DATASHOW).
Sendo atualizada a minuta do Edital, disponibilizada ao
pregoeiro em arquivo digital, no endereço eletrônico…
Informamos ainda que não há necessidade de elaboração de
novas cotações de preços, tendo em vista que as mesmas
foram elaboradas com base na descrição dos itens às fls
550-563, dos autos, onde a descrição do item 2 (DATASHOW)
já consta sem a especificação “S-VÍDEO”.”

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos

legais  aplicáveis  ao  feito,  bem  como  o  Despacho  da  resposta  já

mencionada do  Departamento de Editais e Normas Licitatórias para

responder  os  questionamentos  ao  Edital  de  Licitação,  DECIDO  POR

CONHECER  DO  PRESENTE  ESCLARECIMENTO,  PARA,  NO  MÉRITO,  JULGÁ-LA

PROCEDENTE. Informamos ainda que o edital passará pelas alterações

pertinentes, sendo republicado nos mesmos meios de divulgação.

IV – DA CONCLUSÃO

Ex positis, conheço do esclarecimento apresentado pela em-

presa PORT INFORMATICA,  para, no mérito,  dar-lhe provimento, nos

termos da legislação pertinente, informando ainda que o edital pas-

sará pelas alterações pertinentes, sendo republicado nos mesmos mei-

os de divulgação. 

Porto Velho/RO, 11 de outubro de 2018.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
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